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RESUMÉ
Jeg har siden 1990 arbejdet med undervisning og kompetenceudvikling. De første mange år
som underviser på universitetsniveau, hvor jeg har undervist i forskellige områder og på alle
niveauer inden for medier, kultur og kommunikation. Jeg er en erfaren kommunikator og har
gennem min karriere arbejdet professionelt med mange former for faglig formidling, ligesom
jeg har undervist i formidling ud fra genrer og målgrupper.
I perioden 2005 til 2009 arbejdede jeg i et privat firma med udvikling af e-læring til store private
virksomheder. Her har jeg arbejdet med uddannelse af alle typer af medarbejdere for blandt
andre Maersk, Danske Bank og Vestas. Jeg har her varetaget forskellige funktioner som udvikler
af læringsindhold i multimedieproduktioner, projektleder, mellemleder og som forandringsleder i forhold til udviklingsafdelingens arbejdsprocesser.
Siden 2009 har jeg arbejdet som e-læringskonsulent. Jeg leder blandt andet et projekt for udvikling af innovative koncepter for anvendelse af digitale teknologier bestemt for læring målrettet til små og mellemstore virksomheder i yderområder. Jeg har her deltaget i en kortlægning af
behovene, mulighederne og barrierer for efter og videreuddannelse formidlet med digitale teknologier. Jeg arbejder også med brugerdreven innovation og andre innovationsprocesser til
udvikling af løsninger på livsnære udfordringer.
Jeg har både som underviser, formidler og konsulent opnået store resultater gennem min meget engagerede involvering i det, jeg laver. Også som proces- og forandringsleder har jeg opnået gode resultater. Jeg har blandt andet drevet implementeringen af en mere effektiv udviklingsproces (SCRUM) i udviklingen af e-læring og en omstrukturering af den afdeling, jeg har
været leder af.
Jeg er kreativ og innovativ i løsning af problemstillinger, som mange vil betragte som fastlåste.
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ERHVERVSKOMPETENCER
Kompetenceafklaring og undervisningsplanlægning







Afklaring af kunders kompetencebehov
Afstemning af behov og undervisningsprogram til både traditionel undervisning og
multimedieproduktioner
Undervisningsplanlægning af korte og længerevarende forløb
Udarbejdelse af flerårige undervisningsprogrammer
Tilpasning af undervisning til gældende krav og målgruppe
Arbejdet med måling af læringseffekt

Projektledelse










Opstilling af projektmål sammen med kunde
Deltagelses i alle projektfaser
Innovationsledelse (udformning af løsninger)
Konceptudvikling
Økonomistyring af projekter
Afholdelse af statusmøder med kunde
Opfølgning
Kvalitetssikring
Deltagelse i salg

Formidling










Skriftlig formidling på ekspertniveau
Kulturjournalistisk formidling
Foredrag
Omsætning af ekspertviden til formidlingsvenlige multimedieproduktioner
Tavleundervisning
Forelæsninger
Forståelse for forretningsspecialister
Vejledning på alle niveauer
Redaktion af en række faglige publikationer

Forretningsudvikling







Implementering af ny, agil udviklingsproces (SCRUM)
Videreudvikling af agil udviklingsproces
Udvikling af ny struktur for personaleudvikling
Drevet udvikling af ny organisationsstruktur
Fungeret som forandringsleder
Udvikling af studieordning for universitetsuddannelse

Personaleledelse
 Afholdelse af PU-samtaler
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Coaching
Sparring ift. kompetenceudvikling
Konflikthåndtering
Aktiv lytning
Rekruttering af medarbejdere
Afholdelse af afdelingsmøder

Kapacitetsstyring og rekruttering







Kapacitetsplanlægning
Produktionsstyring
Sammensætning af projekthold
Rekruttering af freelancere
Rekruttering og håndtering af underleverandører
Kvalitetssikring af leverancer fra underleverandører

Key Account Management og Programme Management






Tæt samarbejde med kunde og opbygning af kunderelation
Deltagelse i salg/mersalg
Tilbudsskrivning
Overblik over flere projekter
Koordinering af projekter og projektarbejde

Internationalt samarbejde





Undervisning i USA og Canada
Internationalt forskersamarbejde
Nordisk samarbejde mellem studerende og forskere gennem Nordisk SommerUniversitet
Arrangør af konferencer og seminarer med international deltagelse

PERSONLIGE EGENSKABER


Analytisk



Engageret



Motiverende



Optimistisk



God kommunikator



God lytter



Konstruktiv kritisk
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KARRIERE
University College Sjælland (2009 - )
2009 

E-læringskonsulent
Forskning og projektledelse i innovativ anvendelse af digitale teknologier som
støtte til læring

Effective Learning (2005-09)
2008

People & Process Manager
Afdelingsleder af afdeling med ca. 30 ansatte
Ansvar for afdelingens agile udviklingsprocesser
Personaleansvar for ca. 20 fastansatte medarbejdere

2008

Senior Producer/Team Leader
Programme Manager og Key Account Manager
Personaleansvar for 4 projektledere
Forandringsagent som resulterede i en ny organisationsstruktur

2007-08

Producer (projektleder)
Projektleder for EFLs største og mest innovative e-learningprogram for Mærsk
Drev forandringsproces med indførelse af agil udviklingsmetode (SCRUM)

2005-07

Instructional Designer
Udvikling af læringsindhold til e-learningløsninger

Aalborg Universitet (1990-2005)
1999-2005

Lektor i medievidenskab, Institut for Kommunikation
Planlægning og afholdelse af undervisningsforløb i bla. film- og medievidenskab,
kulturhistorie og videnskabsteori
Forskning i filmanalyse og –teori, modernisme og realisme

1996-99

Adjunkt i dansk litteratur og medier, Institut for Kommunikation
Planlægning og afholdelse af undervisning i dansk litteratur, kultur og medier.
Forskning i blandt andet nyere dansk og amerikansk litteratur

1995-96

Ekstern lektor/Undervisningsassistent
Planlægning og afholdelse af undervisning inden for kultur- og idehistorie,
medier og litterære strømninger samt forholdet mellem medier og kultur

1992-95

Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Forskningsforløb i forholdet mellem medier, kulturteori og litteratur

1990-92

Undervisningsassistent
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Planlægning og afholdelse af kurser inden for et bredt felt af kulturvidenskab,
kommunikation og æstetik
Københavns Universitet
2002-05

Ekstern lektor i ‘Medie- og kulturhistorie’, Nordisk, Københavns Universitet
Planlægning og afholdelse af og undervisning i dansk medie- og kulturhistorie

Århus Universitet
1995-96

Undervisningsassistent

1990-92

Undervisningsassistent

UDDANNELSE
2007

Certificeret Scrum Master og Product Owner (agil projektledelse)

2006

’Forandringsledelse’, Enkeltfag (resultat: 13)

1997-99

Pædagogik for adjunkter

1990

Kandidat i Idehistorie, Århus Universitet

1987

Voksenpædagogisk Grundkursus

1984

Bifag i Samfundsfag, Aalborg Universitet

1981

Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen, Frederikshavn Gymnasium

ANDET
2010→

Næstformand i Rødovre skoles bestyrelse

2006→

Beskikket censor ved universiteternes Dansk-uddannelser

2005

Gæstelærer ved Old Dominion University, Norfolk Virginia, USA

2002-06

Deltager i forskningsnetværket ‘Narratologiske Studier’

2002-06

Bestyrelsesmedlem i Center for Modernismeforskning

2002

Gæstelærer ved University of Winnipeg, Canada

2002

Beskikket censor ved Institut for Film- og medievidenskab, København Universitet

1999-2007

Beskikket censor ved Danmarks Biblioteksskole

1999-2006

Litteraturanmelder ved Kristeligt Dagblad

1998-2001

Deltager i forskningsprojektet ‘Betydende former – Modernismens retorik’

1994-97

Deltager i forskningsnetværket ‘Tekst og billede – Viden og videnskab’

1994

Forskningsophold (7 mdr.), University of California, Irvine, USA

1992-2005

Arrangør af konferencer og seminarer inden for et bredt felt af kulturvidenskab,
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kommunikation, medier, film, litteratur og æstetik
1991-1999

Bestyrelsesmedlem i Humanistisk Forening (foredragsforening)

1988

Med i arrangementskomiteen, Nordisk SommerUniversitet (Arrangør af NSUs
årlige Sommersession med over 125 deltagere)

1985-99

Aktiv i Nordisk Sommeruniversitet. Bla. leder af lokalafdelingen i Aalborg

1984-86

Bestyrelsesmedlem i Idehistorisk forening (foredragsforening)

SPROG

Dansk:

Modersmål

Engelsk:

Taler og skriver flydende

Tysk:

Læser

Svensk og norsk:

Læser

Fransk:

Let forståelse

PRIVAT

Gift med Helle. To børn (24 og 9 år) og et delebarn (15 år)
Interesser: Arbejde, succes, forandring, litteratur, film og familie

